OBEC HUSLENKY
Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 15. 5. 2018 na Obecním úřadu Huslenky
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Hrňa Jaroslav, Schildberger Tomáš, Ing. Václavík Josef
– přítomen od 17:11 hod., Vozák Antonín st., Ing. Straděj Zdeněk, Václavíková Jana, Mgr.
Kopecká Jarmila, Světinský Jiří, Rožnovják Gustav – přítomen od 17:28 hod., Surovčák Marian,
Bc. Schön Martin
Omluveni:
Bc. Vozák Antonín ml., Čapák Miroslav
Hosté:
Ing. Trlica – TDI stavby „Silnice II/487: Huslenky – objekty obce Huslenky, Mgr. Pavlíčková, p.
Čevelová – zástupci petičního výboru, Mgr. Bednářová – ředitelka ZŠ Huslenky, rodiče dětí
v ZŠ viz prezenční listina
Veřejnost:
viz prezenční listina
Začátek:
17:00 hod.
Zapisovatel: Ing. Markéta Zuzaňáková

1. Zahájení

Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné zastupitele a hosty. Konstatoval, že
dnešní zasedání bylo řádně svoláno a byli pozváni všichni členové OZ.

2. Schválení programu, účast

V době zahájení zasedání je z 15-ti členů OZ přítomno 11 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesením OZ č. 24 ze dne 19. 3. 2018 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž jsou platné.
Starosta seznamuje zastupitele s programem:

Program zasedání zastupitelstva obce Huslenky č. 25:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zahájení
Schválení programu, účast
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola usnesení a zápisu 24. zasedání OZ ze dne 19. 3. 2018
Investiční akce „Silnice II/487: Huslenky – objekty obce Huslenky“
Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Huslenky a TJ Sokol Huslenky, z.s.
Rozpočtové opatření č. 3, informativně rozpočtové opatření č. 2
Zrušení Usnesení č. 2-24/18 na OZ č. 24 ze dne 19. 3. 2018
Volba náhradníka za Obec Huslenky na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.
Žádost o prodej části (id. ½) obecního pozemku parc. č. 16028/14 a) v k.ú. Huslenky
Žádost o prodej části (id. ½) obecního pozemku parc. č. 16028/14 b) v k.ú. Huslenky
Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 16031/3 v k.ú. Huslenky
Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 15753/1 v k.ú. Husleky
Změna č. 1 územního plánu obce Huslenky – Zpráva o uplatňování
Seznámení s výsledky výběrového řízení na investiční akci „Chodník podél silnice III/4874 v
k.ú. Huslenky“
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128013456 Huslenky, p.č. 16237/4,
___________, NNK
Žádost o prodej id. 2/3 části pozemku parc. č. 15641 v k.ú. Huslenky
Investiční akce „Prodloužení kanalizace Bařiny“
Návrh na prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Kychová - Hluboček
Petice dle čl. 18 „Listiny základních práv a svobod“ „za ZŠ Huslenky jako školu devítiletou“
Závěr
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Starosta navrhuje rozšířit a upravit program o bod:
1. Seznámení s výsledky výběrového řízení na investiční akci „Chodník podél silnice III/4874 v k.ú.
Huslenky“ - tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 15
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128013456 Huslenky, p.č. 16237/4, Kopecká,
NNK - tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 16
Místostarostka navrhuje rozšířit a upravit program o bod:
3. Žádost o prodej id. 2/3 části pozemku parc. č. 15641 v k.ú. Huslenky - tento bod zařadit do programu
jako bod programu č. 17
4. Investiční akce „Prodloužení kanalizace Bařiny“ - tento bod zařadit do programu jako bod programu
č. 18
Starosta oslovuje zastupitele, zda někdo další ze zastupitelů chce doplnit program, nikdo nedoplňuje.
V čase 17:11 hod. přišel zastupitel Ing. Josef Václavík, nyní je zastupitelů v počtu 12.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 25.
 hlasování o programu:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
a) Starostou navrženi:
Zapisovatelka: Ing. Markéta Zuzaňáková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Václavík
Jiří Světinský
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje zapisovatelem zápisu Ing. Markétu Zuzaňákovou a
ověřovateli zápisu Ing. Josefa Václavíka a Jiřího Světinského.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno.
b) Návrhová komise – starostou navrženi:
Předseda: Mgr. Helena Jurčíková
Členové: Marian Surovčák, Ing. Zdeněk Straděj
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Marian
Surovčák a Ing. Zdeněk Straděj.
 hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 2
Usnesení bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení a zápisu 24. zasedání OZ ze dne 19. 3. 2018

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání OZ. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 24 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu Mgr. Jarmila Kopecká a Jana Václavíková nevznesli k zápisu námitek.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze ZOH č. 24.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
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5. Investiční akce „Silnice II/487: Huslenky – objekty obce Huslenky“

Ing. Trlica, technický dozor investora stavby „Silnice II/487: Huslenky – objekty obce Huslenky“
seznámil zastupitele obce se situací ohledně této stavby, která by měla být obci Huslenky předána jako
hotové dílo bez vad a nedodělků v pátek 18. 5. 2018.
V čase 17:16 hod. odešel zastupitel Marian Surovčák, nyní jsou zastupitelé v počtu 11.
V čase 17:19 hod. přišel zastupitel Marian Surovčák, nyní jsou zastupitelé v počtu 12.
Ing. Trlica zrekapituloval veškeré práce a záležitosti, které v rámci této stavby probíhaly. Zastupitelům
byly zasílány všechny zápisy z kontrolních dnů. Stavba zasahovala do 50 soukr. parcel, řešily se vjezdy,
chodníky, při stavbě se zároveň stavila silnice. Zhodnotil stavební práce, ale také finanční plnění této
zakázky, jejíž smluvní cena je cca 9,2 mil. Kč bez DPH. Ke SoD byly uzavřeny dodatky, které řešily VCP
a MPC. Akce chodníky byla realizována spolu s rekonstrukcí hlavní silnice II/487, obojí bylo
vysoutěženo jako jedna zakázka. Řešily se vjezdy, ploty, při zimní údržbě byly poničeny, vyvráceny
některé obrubníky, upozorňuje, že kvůli tomu pak mohou být problémy s reklamací.
V čase 17:28 hod. přišel zastupitel Gustav Rožnovják, nyní jsou zastupitelé v počtu 13.
p. Surovčák – cesta je podle mě slušná, jak to vidíte vy?
p. Trlica – je to provedeno slušně
p. Schildberger – velice mě mrzí, že z 15 zastupitelů na kontrolu vad a nedodělků přišli jen 3 zastupitelé,
bojuji proti firmě KKS, spol. s.r.o., nejsem s ní spokojený,
- chodníky by se úplně všechny měly přeskládat a přespárovat, já jsem byl na dílčím předání s vodní
váhou, nová vybudovaná zeď je už teď křivá, jsem zvědavý, jak to bude vypadat do budoucna
- je nekvalitně a špatně provedený plot u p. Rožnovjáka
- na Hovězí dělají chodníky kvalitněji
p. Rožnovják – zídka u mě má masivní základ, nemyslím, že je to špatně
p. Hrňa – my jsme vždy dělali zimní údržbu na chodníku v Černém, vše drží, nikdy nic nevypadlo, u
tohoto chodníku obrubníky asi nedrží tak, jak by měly
p. Trlica – chodníky jsou u svahovitého terénu, vodící linie je 6 cm nad obrubníkem, je rozdíl, zda jsou
chodníky nad svahem nebo pevně na rovině
p. Hrňa – chodníky Pod Černým jsou také ve svahovitém terénu a nikdy se nestalo, že by byl při zimní
údržbě vytrhnutý obrubník
p. Surovčák – nejde využít nějaká lehčí technika na zimní údržbu?
p. Trlica – tato technika má přesně hmotnost 3,5 t
p. Schidldberger - za zvlnění chodníku u čápa může firma KKS, podkopali chodník, je tam velká příkopa,
směrem k Filům, je tam díra, budeme každý rok volat KKS na reklamaci?
p. Trlica – firma to udělala podle projektu navrženého projektantem, firma to udělala tak, jak to bylo
navrženo (u čápa), KKS předláždila 20 m chodníku kvůli škole
p. Rožnovják – cca 2-3 dny přespárovávali chodníky
p. Václavíková – když se to dělalo, tak byl zde chaos, ale myslím si, že výsledek je pěkný, lidé se ozývali
a reagovali, když viděli, jakým způsobem stavba probíhala
p. Trlica – firma fungovala s lidmi, které měla k dispozici
p. Kopecká – na trhu jsou i nekvalitně pracující lidé, nemůžeme vidět jen tu kritiku, ale buďme rádi, že je
to hotové, je to velká stavba a je určitě obtížné ukočírovat takovou stavbu, pokud můžete, přijďte na
předání stavby, i když to bylo komplikované, buďme rádi, že je to hotové
p. místostarostka – je nutné se na věc dívat i z nadhledu, projekt se připravoval a řešil několik let dopředu,
na ustavujícím zastupitelstvu před 4 roky byl přítomen projektant, veřejnost, lidé měli možnost se vyjádřit,
pokud by tehdy s projektem zastupitelstvo nesouhlasilo, měli bychom tu teď zaplátovanou starou cestu a
jak bychom to řešili? A kde bychom vzali peníze na opravu? Dnes je např. udělaná opěrná zeď u Filů za
miliony, předtím tam před srázem chránilo jedno „lízátko“ (tj. dopravní značka). Tím neříkám, že když je
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něco špatně, že se to má přehlížet. Věcná kritika je důležitá, ale je nutné to také posuzovat z celkového
pohledu a vidět, co se udělalo i dobrého, co z toho vzniklo a já jsem ráda, že je to vše opraveno.
p. Rožnovják – myslím, že to má dvojí efekt, jsou chodníky, je nová cesta, lidé mají nové ploty
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí informace TDI Ing. Trlice a připomínky členů
zastupitelstva ohledně stavby „Silnice II/487 Huslenky – objekty obce Huslenky“.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

6. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Huslenky a TJ Sokol Huslenky, z.s.

Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o dotaci od TJ Sokol (předběžně projednáváno již
v minulém zastupitelstvu) a s tím související Veřejnosprávní smlouvou mezi Obcí Huslenky a TJ Sokol
Huslenky, z.s., viz příloha č. 1. Smlouva se týká dodávky automatického zavlažovacího systému za cenu
289 856,- Kč včetně DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje VPS uzavřenou podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb, o
rozpočtových pravidlech územních celků, v platném znění, mezi Obcí Huslenky a TJ Sokol Huslenky
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 3, informativně rozpočtové opatření č. 1 a 2

Místostarostka obce informativně seznamuje zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 1 a č. 2, které již
schválila rada obce, viz příloha č. 2. Dále seznámila zastupitele s návrhem rozpočtových opatření č. 3, viz
příloha č. 3.

a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 2, viz příloha.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočtové opatření č. 3, viz příloha.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

8. Zrušení Usnesení č. 2-24/18 na OZ č. 24 ze dne 19. 3. 2018

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem na zrušení usnesení č. 2-24/18 ze zasedání OZ č. 24
dne 19. 3. 2018, týkající se delegace zástupce za Obec Huslenky na Valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která proběhne 7. 6. 2018. Na zasedání byl zvolen starosta obce
Oldřich Surala. Z důvodů své nepřítomnosti v tomto termínu žádá o zrušení delegování na tuto valnou
hromadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky ruší usnesení ZOH č. 2-24/18.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo zrušeno.
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9. Volba

náhradníka za Obec Huslenky na Valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s.
V souvislosti s bodem č. 8 tohoto zasedání zastupitelstva starosta obce doporučuje, aby Obec Huslenky
jako akcionář, byla zastoupena na Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dne 7. 6.
2018 p. Mgr. Helenou Jurčíkovou, místostarostkou obce Huslenky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky deleguje Mgr. Helenu Jurčíkovou, místostarostku obce Huslenky, jako
zástupce Obce Huslenky na řádnou Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.,
která se uskuteční dne 7. 6. 2018.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

10.

Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 16028/14 v k.ú. Huslenky
Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o prodej části obecního pozemku parc. č. 16028/14
v grafické příloze se jedná o část „a“ v k.ú. Huslenky od ____________, viz příloha č. 4, kteří doposud
užívali tuto část pozemku na základě nájemní smlouvy. Rada obce doporučila vyhlášení záměru na
zasedání OZ, žadatel navrhuje vypracování GP na vlastní náklady. Výměra celého pozemku parc. č.
16028/14 – orná půda je 3 561 m2. Jedná se o plochu zemědělskou (z hlediska platného územního
plánu), vedou zde IS – vodovod, plynovod, kanalizace, je to pozemek vedle řeky Bečvy, v záplavovém
území, není na něho přístup.
p. Schildberger – za jakou cenu to chtějí koupit?
p. starosta – cena ještě nebyla určena, je to ve fázi žádosti
p. Rožnovják – vyhlásit záměr a uvidíme, kolik nabídnou

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky ZOH schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16028/14
v k.ú. Huslenky, v grafické příloze část označená „a“.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

11.

Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 16028/14 v k.ú. Huslenky
Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o prodej části obecního pozemku parc. č. 16028/14
v grafické příloze se jedná o část „b“ v k.ú. Huslenky od ____________, viz příloha č. 5, kteří doposud
užívali tuto část pozemku na základě nájemní smlouvy. Rada obce doporučila vyhlášení záměru na
zasedání OZ, s podmínkou vypracování geometrického plánu ze strany žadatelů. Výměra celého
pozemku parc. č. 16028/14 – orná půda je 3 561 m2. Jedná se o plochu zemědělskou (z hlediska
platného územního plánu), vedou zde IS – vodovod, plynovod, kanalizace, je to pozemek vedle řeky
Bečvy, v záplavovém území, není na něho přístup.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16028/14 v k.ú.
Huslenky, v grafické příloze část označená „b“.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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12.

Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 16031/3 v k.ú. Huslenky
Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o prodej obecního pozemku parc. č. 16031/3 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 184 m2 v k.ú. Huslenky od ____________, viz příloha č. 6. Odkup
žádají z důvodu přístupu ke svým RD.
p. místostarostka – s vyhlášením záměru prodeje nesouhlasím, protože mám poměrně velké zkušenosti
s hádkami lidí ohledně přístupových cest k pozemkům, které pak musí obec řešit. Toto je přístupová
cesta - ostatní komunikace, může se tudy jezdit na přilehlá pole, oba žadatelé, protože jde o obecní
cestu, po ní mohou bez jakýchkoliv problémů chodit i jezdit a dostat se ke svým RD už teď. V tomto
pozemku také vede hlavní řad vodovodu, jsem proti odprodeji
p. starosta – na okraji pozemku je trafo, je nutné zabezpečit přístup kvůli případným opravám a
haváriím, vysvětloval jsem, že přístupová cesta neslouží pouze domům, ale i pozemkům

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 16031/3 v k.ú.
Huslenky, viz příloha.
 hlasování:
pro 0
proti 13
zdržel se 0
Usnesení bylo zamítnuto.

13.

Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 15753/1 v k.ú. Husleky
Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o prodej obecního pozemku parc. č. 15753/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1 485 m2 v k.ú. Huslenky od __________, viz příloha č. 7.
V žádosti se uvádí jako důvod odkupu tohoto pozemku scelování pozemků. Záležitost byla projednána
na OR č. 75 dne 18. 4. 2018 a byl vznesen požadavek na doplnění a průzkum na místě samém. Na OR č.
76 místostarostka obce přehodnotila a doložila informace ohledně přístupu k dalším pozemkům, které
by byly po odprodeji tohoto pozemku bez přístupu. Rada proto předkládá k projednání a posouzení celé
záležitosti do OZ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 15753/1 v k.ú.
Huslenky, viz příloha.
 hlasování:
pro 0
proti 13
zdržel se 0
Usnesení bylo zamítnuto.

14.

Změna č. 1 územního plánu obce Huslenky – Zpráva o uplatňování
Místostarostka seznámila zastupitele obce se zprávou o uplatňování územního plánu Huslenky za
období 08/2015 – 02/2018, kterou ke schválení zastupitelstvu předložil pořizovatel Městský úřad Vsetín,
odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona, viz
přípis od pořizovatele, vč. odůvodnění, příloha č. 8. Zpráva o uplatňování obsahuje pokyny pro
zpracování změny č. 1 územního plánu Huslenky v zákonem stanovené lhůtě 4 let od vydání územního
plánu Huslenky. Pozn.: Příslušné dokumenty vč. samotné zprávy o uplatňování budou založeny
v dokumentaci územního plánování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších a prováděcích
předpisů, zprávu o uplatňování územního plánu Huslenky za období 08/2015 – 02/2018 včetně
pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Huslenky.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Seznámení s výsledky výběrového řízení na investiční akci „Chodník podél silnice
III/4874 v k.ú. Huslenky“

15.

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s výsledky výběrového řízení na investiční akci
„Chodník podél silnice III/4874 v k.ú. Huslenky“. Jedná se o veřejnou zakázku podle zákona č.
134/20016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení pro obec Huslenky
zprostředkovala firma HB Real a.s. Vsetín. Informace o veřejné zakázce a zadávacích podmínkách byly
uveřejněny na webovém profilu zadavatele. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, uzavřené,
neporušené obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů otevírala hodnotící komise dne 10.5.2018.
Nabídky podaly firmy: Repont s.r.o., Lipník nad Bečvou, SWIETELSKY stavební s.r.o. České
Budějovice, STRABAG a.s., Praha 5, KKS s.r.o. Zlín a COLAS CZ, a.s. Praha 9. Nejnižší cenovou
nabídku podala firma KKS, s.r.o. Příluky 386, 76001 Zlín, IČ:42340802, tj. 19.669.015,00 Kč s DPH.
Dále místostarostka seznámila zastupitele s cenovými nabídkami ostatních uchazečů, viz příloha č. 9.
p. Schidberger – nemělo by se to dělat v takové rozsahu, já nebudu dělat zimní údržbu na chodnících
provedené firmou KKS, spol. s.r.o.
p. starosta – financování je rozděleno na dva roky, letos je již v rozpočtu na tuto akci schváleno 8 mil.
Kč, budeme se pokoušet i o dotaci, ta by byla ve výši cca 5 mil korun, zatím není vyhlášená výzva, ale
vyhlášena by měla být
p. Schön – říkalo se, že se to vysoutěží, a pokud bude přidělena dotace, pak dojde ke schvalování
p. Surovčák – dělá se tam i něco jiného, třeba nějaké inženýrské sítě?
p. starosta – ne, jsou tam přeložky a vpusti (odvodnění), které požaduje ŘSZK
místostarostka – prosím, ať se k věci vyjádří každý zastupitel zvlášť
Zastupitelé se postupně jednotlivě k věci vyjadřují, pro se vyjadřuje starosta, Vozák st., Surovčák,
Rožnovják, Světinský, místostarostka, Václavíková, Straděj, Hrňa, Kopecká, Václavík, Schön zatím
neví, proti je zastupitel Schildberger
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje realizaci akce Chodník podél silnice III/487 v k.ú. Huslenky
firmou KKS s.r.o., Příluky 386, 76001 Zlín, IČ:42340802, která v rámci výběrového řízení předložila
nejnižší cenovou nabídku a po předložení dokumentů nutných dle zadávací dokumentace pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o dílo.
 hlasování:
pro 12
proti 1
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128013456 Huslenky, p.č.
16237/4, ________, NNK

16.

Starosta obce seznámil zastupitele obce se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV128013456 Huslenky, p.č. 16237/4, _________, NNK mezi Obcí Huslenky a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035 (plná moc firma ARPEX MORAVA s.r.o., IČ: 26809559), viz příloha č.
10. Věcné břemeno se týká trasy el. přípojky vedoucí v obecním pozemku parc. č. 16235 k pozemku
parc. č. 16237/4 ___________, vše v k.ú. Huslenky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-128013456 Huslenky p.č. 16237/4, _________, NNK a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 2
Usnesení bylo schváleno.
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V čase 18:55 hod. odešel zastupitel Jana Václavíková, nyní jsou zastupitelé v počtu 12.

17.

Žádost o prodej id. 2/3 části pozemku parc. č. 15641 v k.ú. Huslenky
Místostarostka obce seznámila s žádostí o prodej id. 2/3 části pozemku parc. č. 15641 v k.ú. Huslenky
od __________, viz příloha č. 11. Žadatel navrhuje rozdělit obecní komunikaci, kterou má ve
spoluvlastnictví s obcí Huslenky (žadatel vlastní id. 1/3 a obec id. 2/3) na dva pozemky s tím, že jeden
bude ve vlastnictví obce a druhý ve vlastnictví žadatele, který si tak scelí své pozemky. Navrhuje
vzájemný výkup za 50,-Kč/1m2. Místostarostka s návrhem souhlasí, žadatel si zcelí pozemky v místě,
kde se stejně nedá dostat (v tomto místě se cesta vůbec nepoužívá, protože tomu brání přímo v cestě
stojící sloup VN) a obec bude mít ve svém vlastnictví komunikaci, která slouží k přístupu pro okolní RD
či pozemky

V čase 18:57 hod. přišel zastupitel Jana Václavíková, nyní jsou zastupitelé v počtu 13.
p. Hrňa – v té části je veřejný vodovod, je tam hlavní řad, vede až za RD __________, když mu to
prodáme, pak nás tam nepustí, potřebujeme tam mít přístup z důvodu oprav atd.
p. Schildberger – nejde to udělat jednodušeji tak, že my bychom dali část, kterou on chce a on nám dá
zbytek pozemku?
p. Hrňa – jak to tam pak budeš kopat?
p. Schildberger – tak se tam bude kopat ručně
p. Schildberger – navrhnout mu výměnu podílů a obec by zařídila GP
p. starosta – souhlasím s návrhem p. Schildbergera
místostarostka – nevím přesně, zda na pozemku 15641 v této části vede hlavní řad vodovodu, do příštího
ZO doložím skutečné zaměření vodovodu v této oblasti, žadateli sdělím návrh na výměnu a v příštím ZO
předložím zjištěné skutečnosti
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí žádost _________ a věc přesunuje do příštího ZO.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

18.

Investiční akce „Prodloužení kanalizace Bařiny“
Jedná se o prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace v lokalitě na Bařinách, kde bude nová
výstavba. Věc byla projednávána již v minulém zastupitelstvu, které požadovalo předložit projekt a
položkový rozpočet akce. Projekt, vč. rozpočtu, zpracovala a dodala Ing. Kašparová, viz příloha č. 12.
Jde o prodloužení cca 70 m.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky ZOH schvaluje realizaci akce „Prodloužení splaškové kanalizace
Huslenky, lokalita Bařiny“ dle předložené dokumentace a pověřuje Ing. Kašparovou k vyřízení
stavebního povolení na tuto akci.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno.

19.

Návrh na prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Kychová - Hluboček

Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí o prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Kychová –
Hluboček, viz příloha č. 13. Rada obce zadala zjištění přibližných nákladů na tuto akci projektantce Ing.
Kašparové, náklady vycházejí kolem cca 1 mil korun, bude nutná ATS. Jde o nákladnou akci pro cca 5
RD, které jsou teď zásobovány vodou z vlastních studní, proto rada věc předkládá do zastupitelstva.
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p. Schildberger – tohle se řešilo před 15 lety, obcházel jsem lidi, tenkrát od toho lidé couvli, _________ si
nynější řad, co tam vede, vybudoval sám na své náklady, utáhl by i ty domky, záleží na přístupu lidí a
panu ___________, lze to vybudovat na jeho ATS
p. J. Maňák – vrt tam nejde udělat, odborníci říkali, že je tam možná ztráta vody
p. starosta – podpořím návrh Tomáše Schildbergera, aby se sešla obec, vodaři SOH, vlastník nynějšího
řadu a zájemci o prodloužení vodovodu, aby se posoudil současný stav.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky pověřuje starostu ke svolání jednání týkajícího se možného zásobování
RD v Kychové – Hlubočku ze stávajícího vodovodního řadu, který není ve vlastnictví obce Huslenky,
kterého budou účastni: Obec Huslenky, Služby obce Huslenky s.r.o. (vodaři), vlastník řadu
____________ a zájemci o prodloužení vodovodu dle žádosti.

Petice dle čl. 18 „Listiny základních práv a svobod“ „za ZŠ Huslenky jako školu
devítiletou“

20.

Starosta obce seznámil zastupitele obce s Peticí dle čl. 18 „Listiny základních práv a svobod „za ZŠ
Huslenky jako školu devítiletou“ od zástupce petičního výboru Mgr. Pavlíčkové, viz příloha č. 14.
Petice byla ihned zaslána všem členům OZ a projednávána na každém zasedání OR. Jelikož se jedná o
rozsáhlý obsah a velmi závažné rozhodnutí ze strany zřizovatele, vyžaduje si značné nároky na její
projednávání. Petice neřeší žádný návrh možného řešení rozšíření ZŠ na devítiletou, takže je nutné
postupně řešit jednotlivé návrhy a důkladně je projednávat.
Doporučení: Zpracovat předpoklad žáků s postupným obsazováním od 6 do 9 třídy – dle evidence
obyvatel obce Huslenky. Velmi obtížně lze odhadnout možnosti okolních vesnic s umístěním žáků od 6.
třídy a výše. Starosta obce doporučuje otevřeně diskutovat o této problematice.
p. Pavlíčková – ta petice nemůže obsahovat návrh, jak tuto věc řešit, je to právní prostředek, jak se
veřejnost může projevit a vyjádřit svůj názor
- naší školy si velice vážíme, moc se nám líbí její výukový program, jak to bude nadále by mělo být
předmětem dalšího řešení, finanční stránku vyřešit nedokážeme
- pokračování po ukončení 5. třídy v této výukové metodě není, proto je nutné přejít na jiné školy,
které takto nevyučují, výuka na této škole je velice specifická a dle nás přínosná, proto bychom chtěli,
aby děti měly možnost v ní pokračovat do 9. třídy
p. Tkočová Köhlerová – jsme ze Zděchova, naše dítě chodí do školy do Huslenek a momentálně musíme
řešit přechod dítěte na druhý stupeň, vyhovuje mi huslenská výuka
- pro nás je to vyhlášená škola a mluví se o ní i jinde
- obrovskou bonitu má i předškolní vzdělávání, jiné školy toto třeba nenabízí
- měli bychom se na věc dívat z pohledu, že není důležité vědět, kde je puk, ale důležité je, kde bude
potom (autor tvrzení: Wayne Gretzky)
V čase 19:41 hod. odešel zastupitel Marian Surovčák, nyní je zastupitelů 12.
p. Pavlíčková – myslíme si, že tady máme výjimečnou školu, bylo by dobré toto dílo dále rozvíjet
V čase 19:45 hod. přišel zastupitel Marian Surovčák, nyní je zastupitelů 13.
p. Bednářová – chtěla bych poděkovat rodičům, že se za školu postavili a mají o ni zájem a i obci
především za finanční prostředky na budování školy
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- se vzdělávacím programem jsme předběhli dobu a dostali jsme se dopředu, aktuálně nás oslovilo
sdružení pro rozvoj zlínského kraje ohledně školení učitelů v matematice a jiných metodách, bylo tomu i
v minulých letech
- my jsme začali před 13 lety učit metodu kritického myšlení, pak přišla na řadu matematika podle prof.
Hejného, on sám nám pomáhal, abychom vše vyučovali a dělali správně
- máme velmi dobré výsledky, děti dosahují dobrých výsledků v matematických soutěžích Phytagoriádě,
Klokánkovi, děti se na předních příčkách umisťují i v jiných soutěžích
p. Tkočová Köhlerová – víte o nějakých překážkách, které si třeba my rodiče neuvědomujeme?
p. starosta – věc jsme předběžně řešili i se Zlínským krajem, je hodně faktorů, které na to budou mít vliv
– blíží se komunální volby, v červenci 2019 bude změna ředitele atd..
p. Pavlíčková – jdou snad stanovit podmínky, aby tato výuka pokračovala i s dalším ředitelem
p. starosta – nevíme, jestli si můžeme při výběrovém řízení klást uchazečům tyto podmínky
p. Pavlíčková – je teď na obci, jak se rozhodne, jak se záležitost bude řešit
p. místostarostka – hodně důležitý faktor, který má na věc podstatný vliv, je finanční stránka, protože
tato věc bude velmi finančně náročná, v případě, že bychom se pro to rozhodli, bude třeba např. nové
učebny a všechno zázemí, co k tomu patří a to bude stát desítky milionů, kde je ale vezmeme? Když
požádáme o dotace, Zlínský Kraj nám je nedá, protože řekne, že na Hovězí a na Halenkově jsou
nenaplněné devítiletky, vše souvisí i s demografickým vývojem populace, dětí je čím dál méně, je nutné
si uvědomit i tuto stránku věci
p. A. Maňák – je to hodně výhodná věc, šance na kvalitní výuku se jen tak nenajde, chodník někde není
tak prvořadá věc, jako výuka našich dětí, vy nechcete školu podpořit
p starosta – nikdo z nás teď přece neříká, že nechceme školu podpořit, do ZŠ každý rok obec dává
nemálo finančních prostředků - shrnuje, co vše se vybudovalo za posledních roky
p. Jurčík – uvědomujete si, že ta škola je tak přitažlivá možná i proto, že jde o pětiletou školu rodinného
typu? Co když její rozšíření na 9.letou toto „kvítko“, které si tak hýčkáme, zničí. Učitelé budou
zodpovídat za víc dětí, ve škole budou i puberťáci, může to v důsledku celý dosavadní systém narušit.
p. místostarostka – jsou v ČR 9. leté školy s výukou tohoto typu?
p. Bednářová – ano, tato výuka ale běží teprve 10 let, ti, co ji vystudovali, jsou teď max. v 1. ročníku na
střední škole
p. Václavík – myslíte, že když tam dáte další třídy, že ti učitelé budou schopni učit vyšší ročníky?
- má pan Hejný nějaké následovníky? Nevystupuje za ním žádný tým lidí
p. Tkočová Köhlerová – určitě za jeho prací stojí tým lidi, on je pan Hejný, proto se to jmenuje Hejnova
metoda, ale za celou metodou určitě je více lidí
p. Bosová – škola a tato výuka je něco, kvůli čemu sem lidi půjdou a přestěhují se do Huslenek
p. Pavlíčková – my všechny ty kritéria, které říkáte, chápeme, jen chceme vědět, jestli to bude někam
postupovat
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p. Bednářová – velmi reálně to vidím za 2 roky, 6. třída může být ve stávající škole, kapacitně to vyjde,
naše ZŠ má statut školy od 1. do 9. ročníku již teď, tj. může mít ročníky až po 9. třídu, vše se může začít
řešit postupně
p. starosta – cíl byl takový, abychom se dozvěděli vaše názory, víme, jakou máte představu, my se tím
budeme zabývat, budeme na tom pracovat, nejprve budeme řešit, jaký bude výhled z hlediska počtu dětí
zaevidovaných u nás na evidenci obyvatel, jakožto počet potencionálních žáků této školy, nultý ročník
je v jednání, chceme ho podpořit, vše prozkoumáme, my se nebráníme, aby se škola rozšířila, odrazový
můstek bude teď volba nového ředitele, rozhodující slovo bude mít nové zastupitelstvo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky projednalo Petici dle čl. 18 „Listiny základních práv a svobod“ „za ZŠ
Huslenky jako školu devítiletou“ a bere na vědomí informace petičního výboru, ředitelky ZŠ,
zastupitelů a občanů ohledně možnosti rozšíření stávající 5-tileté ZŠ na školu devítiletou.
Usnesení bylo projednáno.

21.

Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 20:40 hod.
Zapsala: Ing. Markéta Zuzaňáková
Zápis byl vyhotoven dne:

Ing. Josef Václavík v. r.
ověřovatel zápisu

Jiří Světinský v. r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka obce

Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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